
 

 ו'/כסלו/תשפ"ג 

30/11/2022 

 

 חה דרור  ייסודות לצמעמותת   –משותף   מיזם  לביצוע  כוונה  על הודעה  

 מרכזים   סים"למתנ  החברה  בזאת  מודיעה  -1993,ג"התשנ   ,המכרזים  חובת  לתקנות  (30)3  לסעיף  בהתאם

   580295533ע"ר  עמותת יסודות לצמיחה דרור עם להתקשר בכוונתה כי (צ"חל ) מ"בע  קהילתיים

ספורט  מהווה תכנית  ואשר    רווח   כוונת   ללא  יפעל  אשר  "מגן הקהילה משותף "  מיזם  לביצוע (    "עמותהה"  :הלןל)

 .בפריסה ארצית ייחודית הכוללת: הפעלת טורנירים חינוכיים ערכיים בתחום הספורט

 ההתקשרות  מהות .1

הקהילה"תכנית   החברה    "מגן  ידי  על  מבקשת  המופעלת  מנת למתנ"סים,  על  העמותה  עם  פעולה  שיתוף  לקיים 

לילדים ערכים  / להנחיל  ידיספורטחינוכיים באמצעות  ות  על  וזאת  הארץ  מחוזיים/   טורנירים  קיום   ,  רחבי   , בכל 

לעיל ולהלן: )  החברה למתנ"סיםפועלים בשיתוף עם  המרכזים קהילתיים  המתארגנות בעזרת  משתתפים  לקבוצות  

 . "(המיזם"

   שאינם במסגרת ספורט תחרותי.  'ו- 'בגילאי ד בנים ובנות ות/מיועדים לילדים  הטורנירים

מתנהלים עפ"י תקנון מיוחד באמצעותו מוטמעות נורמות התנהגות חינוכיות וערכיות דרך המשחק.  הטורנירים  

, כבוד הדדי,  רב תרבותיות  שייכות,  משחק הוגן,כגון:    וערכיים  תכנים חינוכייםבתוך כך מקדמים הטורנירים  

   .אחריות אישית וקבוצתית

טורנירים במחוזות החברה    15-25בין  צפויים להתקיים    במסגרתו  , יפעל המיזם כפיילוטהקרובה  במהלך השנה

 .כל רחבי הארץמעם משתתפים 

, קיום  גיוס והעסקה של כ"א להפעלת התכניתתדאג לאת הטורנירים,    העמותהה, תנהל  בין יתר תחומי אחריות 

מדליות,  גביעים ו   נדרש, רכישה וחלוקה של  ציודאספקת    ,וכת ספורט חינוכיתהשתלמויות למאמנים וקיום תער

 . נושא בטיחות ורפואהאחריות על כל 

מתחלקת  עלות הפעלת המיזם  כאשר    ,העמות העם  של החברה למתנ"סים ביחד    משותףמיזם  ב  כאמור מדובר

 . בין הצדדיםבשווה 

 

 .  לשנה ₪ 220,000  -מוערכת בכ מיזםעלות ה

)  תקופת התקשרות: לפי    3(, בתוספת  חודשים קלנדריים  12שנה אחת  בנות שנה כל אחת,  אופציה  תקופות 

 שיקול דעת החברה ובהתאם להצלחתו של המיזם בשנה הראשונה.  

  

 :ההחלטה נימוקי .2

סכום אינו נמוך ממחצית עלות ביצוע  בהוצאות המיזם וה  עמותה שמשתתפתההתקשרות נעשית עם    .א

 הכוללת.  המיזם

דרך  חינוכית    הבעלי אוריינטציופעילויות  בהפעלת טורנירים  שנים    10של מעל  בעלת ניסיון  העמותה     .ב

 .  ובמגזרים שונים בפריסה ארצית ץברחבי האר ספורט לילדים ונוער



 

דרך    המשותפים לחברה למתנ"סים ובכלל זה קידום חברה שוויונית וסובלנית ערכים  דוגלת ב העמותה   ג. 

 הספורט העממי עם דגש על פעולת החינוך בקבוצות חברתיות ובניית הקהילה.  

   רישום ומעקב. המאפשרת לעמותה אפליקציה ייחודית   ד.

 

  לגב' שירז   14:00בשעה    14/12/2022  המכרזים עד לתאריךגוף המבקש לבצע מיזם דומה רשאי לפנות לוועדת  

  .rechesh@matnasim.org.il משה, רכזת רכש והתקשרויות לכתובת המייל:

 073-2870111יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 

 

 בברכה,

 כפיר כהן 

 מנהל מחלקת ספורט 
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